Περιφέρεια
Αττικής:
2-3
χρόνια για τη λειτουργία των
νέων
υποδομών
για
τα
απορρίμματα – Δεν υπάρχουν
«μαγικές» λύσεις
Δελτίο Τύπου εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την
χθεσινή ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση
λειτουργίας του ΧΥΤΥ στο Γραμματικό. Αναλυτικά:
Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
αναδείχθηκε η αδυναμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης να προτείνουν μια αξιόπιστη
εναλλακτική λύση, ώστε να μπει άμεσα τέλος στη λειτουργία του
ΧΥΤΑ Φυλής, της μεγαλύτερης ανοικτής χωματερής της Ευρώπης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση ζητώντας «υποκριτικά» ενημέρωση για
την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορούσε την
επέκταση του χρόνου ζωής της Φυλής, χωρίς όμως ταυτόχρονα να
καταθέσουν τις απόψεις τους για το πως θα γίνει η διαχείριση
των απορριμμάτων της Αττικής, με κλειστή τη Φυλή.
Στο ερώτημα που θέτει εδώ και πολλές μέρες κι έθεσε και χθες
στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, που θα πηγαίνουν τα σκουπίδια της Αττικής αν δεν
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την επέκταση του ΧΥΤΑ και αυτός
κλείσει αναγκαστικά τις επόμενες βδομάδες, δεν πήρε καμία
υπεύθυνη απάντηση.
Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο – Λέμε μόνο αλήθειες – Δεν μπορεί
να κλείσει αύριο η Φυλή
Η θέση της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής είναι
ξεκάθαρη πάνω στο συγκεκριμένο κι εκφράστηκε και χθες από τον

Γιώργο Πατούλη. Η Αττική δεν αντέχει άλλο να θάβει σκουπίδια.
Είναι μια επιλογή που υποβαθμίζει το περιβάλλον και επιβαρύνει
τη δημόσια υγεία.
Αν μπορούσαμε να κλείναμε σήμερα τη Φυλή, θα το είχαμε ήδη
κάνει. Δυστυχώς όμως χάθηκε χρόνος και δεν προχώρησε τα
προηγούμενα χρόνια ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων. Η αλήθεια είναι πως η Αττική δεν είναι
έτοιμη ακόμη να κλείσει τη Φυλή, γιατί αν συμβεί αυτό, το
Λεκανοπέδιο θα πνιγεί στα σκουπίδια.
Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2-3 χρόνια για να δημιουργηθούν οι
απαραίτητες υποδομές που θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσει ένα
σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της
Αττικής.
Ένα μοντέλο που θα μας επιτρέπει να μην θάβουμε σκουπίδια αλλά
να ανακυκλώνουμε. Δεν ψάχνουμε που θα θάβουμε σκουπίδια μετά
τη Φυλή, αλλά πως δεν θα χρειάζεται να θάβουμε. Στους πολίτες
δεν θα πούμε ψέματα. Δεν είπαμε προεκλογικά και δεν θα πούμε
και τώρα, που καλούμαστε ως νέα Διοίκηση να δώσουμε λύση στο
πρόβλημα.
Για αυτό «κερδίζουμε χρόνο» με την επέκταση του χρόνου ζωής
της Φυλής και δίνουμε ως Περιφέρεια Αττικής άμεσα βάρος στην
προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης,
κινητοποιώντας κι ευαισθητοποιώντας τους πολίτες.
Στον λαϊκισμό και την ανευθυνότητα των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης, απαντάμε με αλήθειες και σχέδιο. Το ψέμα και ο
λαϊκισμός δεν θα μας σταθούν εμπόδιο, για να αποκτήσει η
Αττική ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.
Δεν θα λειτουργήσει ΧΥΤΑ στο Γραμματικό – Τα ψέματα της
αντιπολίτευσης και η πραγματική αλήθεια
Με σημερινές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από κάποιες παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, επιχειρείται η διαστρέβλωση της
πραγματικότητας όσον αφορά το Γραμματικό.

Οι παρατάξεις αυτές λένε ψέματα, όταν ισχυρίζονται ότι στο
Γραμματικό θα λειτουργήσει ΧΥΤΑ. Στο Γραμματικό δεν θα
λειτουργήσει κανένας ΧΥΤΑ. Δεν θα επιτρέψουμε ως Διοίκηση να
λειτουργήσει καμία νέα χωματερή στην Αττική.

Η αλήθεια είναι ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε:
– Nα μην δημιουργηθεί ΧΥΤΑ στην περιοχή του Γραμματικού, όπως
σχεδίαζαν στο παρελθόν αυτοί που σήμερα υποκριτικά μας
καταγγέλλουν, όπως ο κ. Σγουρός.
– Να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα η δοκιμαστική λειτουργία
της εγκατάστασης που έχει κατασκευαστεί εκεί τα προηγούμενα
χρόνια με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ως Χώρος Υποδοχής
αδρανών Υπολειμμάτων από ανακύκλωση, διασφαλίζοντας με τον
τρόπο αυτό το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
– Τα αδρανή υπολείμματα που θα κατευθύνονται στην εγκατάσταση
κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα προέρχονται
μόνο από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης της γύρω περιοχής.
– Ταυτόχρονα με την απόφαση αυτή πετύχαμε να αποτρέψουμε το
ενδεχόμενο να απενταχθεί το έργο από την ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση κι έτσι δεν θα χρειαστεί να επιστραφούν πάνω από
20 εκ. ευρώ.
– Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης που σήμερα υποκριτικά
καταγγέλλουν την απόφαση για την έναρξη της δοκιμαστικής
λειτουργίας της εγκατάστασης του Γραμματικού, χθες επέλεξαν
όχι να καταψηφίσουν την πρόταση, αλλά την αποχή. Τους ρωτάμε
να μας απαντήσουν, γιατί δεν ψηφίσατε ΟΧΙ αλλά απείχατε;
Μήπως αρνηθήκατε να πάρετε χθες καθαρή θέση και να
καταψηφίσετε , φοβούμενοι τον καταλογισμό των ποσών που θα
καλούμασταν να επιστρέψουμε, για να μπορείτε σήμερα να πουλάτε
φθηνό λαϊκισμό και να καταγγέλλετε ανέξοδα, χωρίς να
προτείνετε εναλλακτική λύση;

Στην ανεύθυνο λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, η Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής απαντά με ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Με
σχέδιο και υπευθυνότητα.
Προχωράμε στο σχεδιασμό μας, με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα,
για μία αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων της
Αττικής, δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση και την
επαναχρησιμοποίηση.

